
Alla vinnarna

Olika idrotter kom fram, när 

vinnare i tolv olika kategorier 

korades vid den tolfte upplagan av 

Nordöstra Skånes Idrottsgala på 

Yllan i Kristianstad. Skåneidrotten 

var arrangör. Bortåt 800 personer 

fanns i publiken.

Här är vinnarna:

Årets ambassadör: Peo 

Bengtsson, Orienteringsklubben 

Pan-Kristianstad

Årets trotjänare: Agne Nilsson, 

Hästveda Brottarklubb

Årets genombrott: Mattias 

Lindberg, Hässleholms Motorklubb

Årets idrottsförening:

Kristianstad Handboll

Årets idrottsledare: Fredrik 

Hallberg, Kristianstads IK

Årets idrottsprofil: Martin Pacek, 

Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Trotjänare utsedd till 
"Årets trotjänare"
Av Bertil Nilsson 1 FEBRUARI 21.02 

SPORT. I söndags morse var Agne Nilsson, 72, beredd att rycka ut 
för att sälja sängar åt Hästveda Brottarklubb, så fort någon ringde.
Blev "Årets trotjänare" i Kristianstad i lördags kväll och var sedan 
tillbaka i det praktiska föreningsjobbet hemma i samhället bara 
några timmar senare.

Det var hård konkurrens mellan idrottens 

trotjänare vid den stora galan på Yllan i 

Kristianstad. Bertil Johnsson, 70, från 

Farstorps GoIF, Agne Nilsson, 72, Hästveda 

BK, och Gunnar Stjernberg, 77, SMK 

Kristianstad. En fotbollsprofil, en 

brottarlegendar och en motorentusiast.

- Det är just sådana här personer vi bör hylla 

lite extra, sade kvällens värd Per Forsberg 

vid Skåneidrottens gala för nordöstra Skåne, 

inför närmare 800 personer i publiken.

Nu blev det Agne som vann, men både Bertil 

och Gunnar gratulerade snabbt. Det rådde 

förbrödring mellan veteranerna. Männen som 

närmast vigt sitt liv åt idrotten.

Agne Nilsson och Bertil Johnsson har mycket 

gemensamt. De är båda bondsöner. Agne 

från Askustorp utanför Hästveda och Bertil 

från Norra Fredskog vid Farstorp. 

Båda har snabbt upptäckt, att de nog varit 

bättre som ledare än som aktiva i brottning 
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Kristianstad Judoklubb

Årets talang: Jenny Wegner, 

Bowlingklubben 59:an, Hässleholm

Årets unga ledare: Alexander 

Nertlinge Asp, Åhus Friidrottsklubb

Årets ungdomsförening:

Christianstad Skyttesällskap

Årets integrationsförening:

Sibbhults IF

Årets stjärnskott: Jenny Wegner, 

Bowlingklubben 59:an, Hässleholm

Juryns specialpris: Nikolas 

Larsson, IFK Kristianstad

respektive fotboll. Bägge har varit ordförande 

i hemavdelningarna av Centerpartiet och 

båda har fått politiska uppdrag. Agne Nilsson 

är ordförande i miljönämnden i Hässleholms 

kommun. Bertil Johnsson har bland annat 

suttit i kulturnämnden.

När tidningen sammanför Agne och Bertil vid 

galan på Yllan, är det enbart glada miner.

- Jag var nästan helt säker på att Agne skulle 

få det här priset, säger Bertil, som liksom 

Agne har hustru och barn med respektive 

med sig kvällen till ära. För min del känns det 

som en stor ära att ha blivit nominerad. Det 

är en uppskattning för det man gör i 

föreningen.

I början av 1970-talet var Nilsson spelande fotbollstränare i Farstorp. Då var 

Johnsson lagledare där. De båda idrottsledarna har följts åt genom årtiondena. 

Bertil har nu varit ordförande i Farstorps GoIF under 31 år, medan Agne hanterat 

klubban i Hästveda under 48 år:

- Bertil är en lysande ledare, som mycket väl kunde ha fått priset i stället, säger 

Agne, som nu var nominerad för andra gången, medan Bertil nu besökte galan för 

första gången och hade fått sin första nominering.

Efter prisutdelningen, där Agne Nilsson var rolig när han tackade för utmärkelsen, 

gav han den stora blombuketten till sin fru Sol-Britt. Hon lämnade den sedan 

vidare till Bertil Johnsson som ett erkännande av Farstorpsbons starka kandidatur 

och för lång vänskap mellan familjerna.

De båda goda vännerna framhöll också tredje mannen, Gunnar Stjernberg, som 

en mycket stark kandidat, som de har stor respekt för.

Under 2016 fyller Hästveda Brottarklubb 70 år. Agne, som började träna brottning i 

Hästveda som cyklande 12-åring, har varit med i styrelsen sedan 1963, alltså i 

hela 52 år nu.

Har gått cirka 400 matcher i Hästvedas trikå. Suttit i styrelsen för Skånes 

Brottningsförbund 1985-2001 och under Pelle Svenssons ordförandetid varit 

ledamot av Svenska Brottningsförbundets styrelse i sex år.

- I dag behöver brottningen all PR den kan få. På damsidan ser det inte längre så 

bra ut. Ida-Theres Nerell, som brottades för oss här i Hästveda, skrämde de ju 

bort, tyvärr...

- Brottning är en tuff idrott. Det räcker inte med att träna två gånger i veckan. När 

grabbarna och tjejerna blir ungdomar och juniorer, tar det ofta emot. Då lägger för 

många tyvärr av.

I Hästveda BK är tjejsatsningen just nu inne i en generationsväxling. Den kostar 

också pengar.

Under många år var Agne Nilsson chef för Hästveda Fritidsområde, som bas för 

alla vaktmästare. Deltidsbrandchef på fritid. Marknadsgeneral i Hästveda sedan 

30 år. Ordförande i Föreningen Skånska Marknader sedan ett par år. 

Miljönämndens ordförande liksom före valet. Är på plats i brottarhallen minst två-

tre gånger i veckan.

- Alla är vinnare en sådan här kväll, menar segraren, som hade arm- och 

huvudkoppling som sitt bästa grepp under den aktiva tiden på brottarmattan.

RELATERADE ARTIKLAR
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Max 200 ord. Debattregler

Galan i bilder

Kommentarer 

Kommentarer 

• •

Jan Olofsson •

När Agne Nilsson fått denna utmärkelse så går det verkligen 

till rätt person. Redan under 70talet när jag var aktiv i 

Hästverda bk så drog han runt den mesta verksamheten i 

klubben. Även om han aldrig var ensam så var det Agne som 

var eldskälen, vilket fortfarande är fallet. Jag har alltid undrat, 

hur har han orkat. En beundrandsvärd person. Jan Olofsson 

fd. Hästveda bk.
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